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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påpekar att användningen av regionala märkesprodukter är viktig för 
lokala territorier och landsbygdsekonomier, eftersom man genom dessa varumärken 
betonar att produkter och tjänster har sitt ursprung i ett visst territorium som medför 
särskilda egenskaper. Med tanke på den globalisering av ekonomier som förekommer i 
dag anser parlamentet att regionala märkesprodukter i hög grad kan främja en regional, 
territoriell eller lokal identitet, och även bidra till regional utveckling och territoriell 
marknadsföring, samt hjälpa till att öka landsbygdsområdens konkurrenskraft.

2. Europaparlamentet framhåller den övergripande karaktären hos regionala 
märkesprodukter som stöder dels särskilda jordbruksprodukter och hantverk, dels 
särskilda produktionsmetoder. Parlamentet anser att produkter med regionala varumärken 
kan fungera bra tillsammans med andra tjänster som tillhandahålls på landsbygden, 
t.ex. turism, boende och cateringverksamhet. Parlamentet betonar här att det krävs en 
helhetssyn på främjandet av produkter med regionala varumärken på lokal, regional och 
nationell nivå och på EU-nivå.

3. Europaparlamentet anser att användningen av regionala märkesprodukter, grundad på en 
territoriell bottom-up-strategi, skapar synergieffekter mellan olika lokala ekonomiska 
aktörer och samhälls- och branschorganisationer, med vars hjälp de kan förbättra sina 
produkter och tjänster och införa mer miljövänliga metoder.

4. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och regionala och lokala myndigheter att 
beakta användningen av regionala märkesprodukter och den roll som dessa varumärken 
spelar i landsbygdsområden genom att inkludera dem i sina lokala och regionala 
utvecklingsstrategier.

5. Europaparlamentet anser att regionala varumärken kan bli framgångsrika endast om det 
finns tillräckligt många yrkeskunniga personer och tillräcklig finansiering tillgänglig, och 
att mer stöd därför bör ges från de europeiska struktur- och investeringsfonderna. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och andra relevanta organ att anslå medel för stöd 
i sina programplaneringsdokument för nästa programplaneringsperiod 2014–2020. 

6. Europaparlamentet påpekar att finansieringen från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna endast kan fungera på ett ändamålsenligt sätt om de relevanta 
administrativa förfarandena görs så enkla och lättfattliga som möjligt för mottagarna. 

7. Europaparlamentet anser att regionala märkesprodukter kan bli framgångsrika endast om 
det finns ett utbyte av erfarenheter, nätverksarbete och partnerskap. Parlamentet erkänner 
den roll som representativa organ, till exempel sammanslutningar, på regional och 
nationell nivå och på EU-nivå spelar genom att de främjar regionala varumärken och gör 
dem mer synliga. Parlamentet efterlyser en större uppmärksamhet på initiativ för regional 
varumärkning som ett möjligt gemensamt tema i det europeiska territoriella samarbetet 
och i europeiska finansieringsinitiativ.


